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รายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2553 

ของ 

บรษิทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน) 

วนัพธุที่ 7 เมษายน พ.ศ.2553 

ณ โรงภาพยนตรเ์มเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์รชัโยธิน (โรงที่ 14) 

เลขที่ 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 

------------------------------------------------------- 

กรรมการของบรษิทัที่เขา้รว่มประชมุ 

1. นายสมใจนึก     เองตระกูล   ประธานกรรมการและกรรมการอสิระ 

2. นายวชิา            พลูวรลกัษณ ์  กรรมการและประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 

3.  นายชยั           จรุงธนาภบิาล   ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 

4. นายวลัลภ           ตัง้ตรงจติร     กรรมการตวจสอบและกรรมการอสิระ 

5.  นายนฤนาท          รตันะกนก     กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ        

6. นางภารด ี        พลูวรลกัษณ ์  กรรมการและกรรมการบรหิาร 

7. นายธนกร            ปลุเิวคนิทร ์     กรรมการและรองประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 

                                     สายงานธุรกจิฟิลม์ภาพยนตร ์

8. รอ้ยตาํรวจตรเีกรยีงศกัดิ์  โลหะชาละ   กรรมการอสิระ 

9. นายอรรถสทิธิ์          ดาํรงรตัน ์   กรรมการอสิระ 

10. นายวชิยั               พลูวรลกัษณ ์    กรรมการ 

 

กรรมการของบรษิทัที่ลาประชมุ 

1. นายวรีวฒัน ์        องคว์าสฏิฐ ์     กรรมการและกรรมการบรหิาร 

 

ผูบ้รหิารของบรษิทัที่เขา้รว่มประชมุ 

1. นายฉฐัภมู ิ            ขนัตวิริยิะ      รองประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารสายงานบญัชแีละการเงนิ   

                                    และเลขานุการบรษิทั 

 

ที่ปรกึษากฎหมายที่เข�้ารว่มประชมุ 

1.  นางกลุกนิษฐ        คาํศิรวิชัรา         ทีป่รกึษากฏหมาย 

                                  บรษิทั สาํนกักฎหมายสากล สยามพรเีมยีร ์จาํกดั 

2. นางสาวอารยา     อนิทรแ์ตง        ทีป่รกึษากฏหมาย 

                                  บรษิทั สาํนกักฎหมายสากล สยามพรเีมยีร ์จาํกดั 
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ผูส้อบบญัชีที่เขา้รว่มประชมุ 

 1. นายขจรเกยีรต ิ     อรุณไพโรจนกลุ     ผูส้อบบญัช ี

                                     บรษิทั ไพรซ้วอรเ์ตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั 

 

เริ่มการประชมุเวลา 10.30 น. 

 นายสมใจนึก เองตระกูล ประธานกรรมการบริษทั ทาํหนา้ทีป่ระธานในทีป่ระชมุไดแ้จง้ต่อทีป่ระชมุว่าในการประชมุคร ัง้น้ี    

มผูีถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง จาํนวน 231 ราย ผูร้บัมอบฉนัทะ จาํนวน 307 ราย รวมท ัง้สิ้นจาํนวน 538 ราย จาํนวนหุน้ที่มี

สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน จาํนวนหุน้ 558,333,532 หุน้ หรือรอ้ยละ 63.3105 ของจาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ท ัง้หมดและมสีทิธิออก

เสยีงลงคะแนน  

ตามขอ้บงัคบัของบริษทัไดก้ําหนดใหใ้นการประชุมผูถ้ือหุน้ ตอ้งมีผูถ้ือหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถ้ือหุน้ (ถา้มี)         

เขา้ประชมุรวมกนัไม่นอ้ยกว่า 25 คน และตอ้งมหีุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสามของจาํนวนหุน้ทีจ่าํหนายไดแ้ลว้ท ัง้หมดของ

บริษทั จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม ดงันัน้ จากจาํนวนผูถ้ือหุน้ที่เขา้ร่วมประชุมและจาํนวนหุน้ดงักล่าว ถือว่าครบองคป์ระชุมตาม       

ขอ้บงัคบัของบรษิทัแลว้ 

นอกจากน้ี เพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลกัธรรมาภบิาลที่ด ีบริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอเรื่องทีท่่านผูถ้อืหุน้เหน็ว่าสมควร

บรรจเุป็นวาระการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้น้ี และเสนอชื่อบคุคลเพือ่เขา้รบัการเลอืกต ัง้เป็นกรรมการรวมท ัง้เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ส่ง     

คาํถามที่เกี่ยวกบัวาระการประชุมล่วงหนา้ต ัง้แต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึงวนัที่ 31 มกราคม 2553 โดยเปิดเผยผ่านทางเวป็ไซต ์

www.majorcineplex.com และ www.set.or.th แต่ปรากฏว่าไม่มผูีถ้ือหุน้ท่านใดเสนอเรื่องดงักล่าวต่อบริษทัฯ ดงันัน้          

การพจิารณาหวัขอ้ของการประชมุในแต่ละวาระจะยงัคงเหมอืนเดมิตามทีร่ะบไุวใ้นหนงัสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้คร ัง้น้ี 

ก่อนจะเริ่มพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ไดม้อบหมายใหเ้ลขานุการการประชุมชี้ แจงเรื่องการ

ลงคะแนนในวาระต่างๆ ดงัน้ี 

 1. ในการออกเสยีงลงคะแนน ตามขอ้บงัคบัของบริษทัไดก้าํหนดใหใ้นการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถ้อืหุน้        

ผูถ้อืหุน้ทกุคนมคีะแนนเสยีงหน่ึงเสยีงต่อหน่ึงหุน้  

 2. ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้เขา้ประชมุดว้ยตนเองและผูร้บัมอบฉนัทะ จะไดร้บับตัรลงคะแนนเสยีงเพือ่ใชใ้นกรณีทีไ่ม่เหน็ดว้ย

หรอืงดออกเสยีงในวาระนัน้ๆ เท่านัน้ และในกรณีทีผู่ร้บัมอบฉนัทะจากคสัโตเดยีนสามารถแยกลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระได ้และ

ในกรณีทีล่งคะแนนไมเ่ตม็จาํนวน จาํนวนคะแนนเสยีงทีเ่หลอื จะถอืวา่เป็นการงดออกเสยีง  

3. ผูถ้อืหุน้ที่มอบฉนัทะและออกเสยีงลงคะแนนมาแลว้ บริษทัไดท้าํการรวบรวมและบนัทกึคะแนนไวใ้นคอมพวิเตอร์

แลว้ ท่านทีร่บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชมุไมต่อ้งออกเสยีงลงคะแนนอกี 

 4. หากผูถ้อืหุน้ท่านใดประสงคจ์ะซกัถาม หรือตอ้งการใหก้รรมการหรือผูบ้ริหารชี้แจงเพิม่เติมในประเดน็ใด ขอใหแ้จง้

ชื่อและซกัถามเมือ่นาํเสนอจบในแต่ละวาระ หรอืเมือ่พจิารณาครบทกุวาระแลว้ 

 เมื่อเลขานุการการประชุมไดช้ี้แจงหลกัเกณฑใ์นการออกเสียงลงคะแนนแลว้ ประธานฯ จึงไดด้าํเนินการประชุมตาม

ระเบยีบวาระการประชมุดงัต่อไปน้ี 

 

 



 

 

MAJOR CINEPLEX GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED.  
Registration No. 0107545000047 

1839‐1839/1 Phaholyothin Rd., Ladyao, Jatuchak, Bangkok 10900 Tel: 0‐2511‐5427‐36 www.majorcineplex.com 

วาระที่ 1 พจิารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2552 

ซ่ึงประชมุเม่ือวนัพฤหสับดีที่ 9 เมษายน 2552 

ประธานฯ แจง้ต่อทีป่ระชมุวา่บริษทัไดจ้ดัใหม้ีการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2552 เมื่อวนัพฤหสับดีที่ 9 เมษายน 

2552 และบริษทัไดจ้ดัทาํร่างรายงานการประชุมดงักล่าว พรอ้มท ัง้ทาํการเปิดเผยขอ้มูลใหแ้ก่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง     

ประเทศไทย และกระทรวงพาณิชยภ์ายในเวลาที่กาํหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งแลว้ รวมท ัง้บริษทัไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลใน   

เวปไซตข์องบริษทั (http://www.majorcineplex.com) แลว้ รายละเอียดร่างรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2552 

ปรากฎตามเอกสารแนบทา้ย 1 จึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้พจิารณาและรบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ 

ประจาํปี 2552 ซึง่ประชมุเมือ่วนัพฤหสับดทีี ่9 เมษายน 2552  

เมื่อประธานฯ ชี้แจงรายละเอียดการพิจารณาวาระที่ 1 แลว้ ประธานฯ ไดส้อบถามที่ประชุมว่าผูถ้ ือหุน้ท่านใด

ประสงค์จะสอบถามประเด็นใดเพิ่มเติมหรือไม่ และเมื่อไม่มีผูถ้ ือหุน้สอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ ไดข้อเสนอใหท้ี่ประชุม    

ผูถ้ือหุน้พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2552 ซึง่ประชมุเมือ่วนัพฤหสับดทีี ่9 เมษายน 2552 

 

มตทิี่ประชมุ ทีป่ระชมุไดพ้จิารณาแลว้ มมีตริายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2552 โดยมผูีถ้อืหุน้ลงคะแนน

เสยีงดงัน้ี 

       เหน็ดว้ย    จาํนวน  591,980,506 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 

       ไมเ่หน็ดว้ย   จาํนวน     - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  0 

       งดออกเสยีง   จาํนวน         - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  0 

       ของจาํนวนหุน้ท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที่ 2   รบัทราบผลการดําเนินงานของบรษิทัฯ ในรอบปี 2552 

        ประธานฯ ไดใ้หน้ายฉฐัภูม ิขนัติวริิยะ รองประธานเจา้หนา้ที่บริหารสายงานบญัชีและการเงนิ ชี้แจงรายละเอยีดผลการ

ดาํเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2552 ใหท้ีป่ระชมุทราบ 

   นายฉฐัภูม ิขนัติวริิยะ รองประธานเจา้หนา้ที่บริหารสายงานบญัชีและการเงนิ ไดร้ายงานผลการดาํเนินงานของบริษทั     

ในรอบปี 2552 โดยมรีายละเอยีดดงัทีป่รากฎในรายงานประจาํปีของบริษทั ทีไ่ดจ้ดัส่งไปใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้พรอ้มหนงัสอืเชญิประชมุตาม

เอกสารแนบทา้ย 2 

เมื่อรองประธานเจา้หนา้ที่บริหารสายงานบญัชีและการเงนิ ชี้แจงรายละเอียดผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 

2552 แลว้ ประธานฯ ไดส้อบถามที่ประชุมว่าผูถ้ือหุน้ท่านใดประสงค์จะสอบถามประเด็นใดเพิ่มเติมหรือไม่ และผูถ้ือหุน้

สอบถามประเด็นเพิ่มเติมดงัน้ี 

คุณชยัพนัธ ์ผูถ้อืหุน้รายย่อย  

1. บรษิทัมขี ัน้ตอนและการดาํเนินการอย่างไรในกรณีทีม่ลูีกหน้ีคา้งชาํระเกนิกวา่ 6 เดอืน 

นายฉฐัภูม ิขนัติวริิยะ ชี้แจงว่าบริษทัไดจ้าํหน่ายหน้ีที่ไม่สามารถติดตามทวงถามได ้โดยกาํหนดส่วนลดประมาณ 

10% และในงบการเงนิ ประจาํปี 2552 ซึง่ปรากฏรายการหน้ีคา้งชาํระเกนิกวา่ 6 เดอืน ซึง่มจีาํนวนประมาณ 106 ลา้นบาทนัน้ ไดร้วม

รายการการต ัง้หน้ีเผื่อสงสยัจะสูญประมาณ 50 ลา้นบาท และเกิดจากการจดัทาํงบการเงนิรวมโดยนาํงบการเงนิของบริษทั เอ็ม     
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พคิเจอรส์ เอน็เตอรเ์ทนเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) เขา้มารวมเป็นงบการเงนิเดยีวกนั โดยมกีารต ัง้หน้ีเผือ่สงสยัจะสูญประมาณ 80 ลา้น

บาท ท ัง้น้ี ในส่วนของบรษิทัจะมกีารต ัง้หน้ีเผือ่สงสยัจะสูญประมาณ 20 ลา้นบาท 

นายชยั จรุงธนาภบิาล ไดช้ี้แจงเพิม่เติมว่าในงบการเงนิ ประจาํปี 2552 ไดน้าํงบการเงนิของบริษทั เอ็ม พคิเจอรส์ 

เอ็นเตอรเ์ทนเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) เขา้มาจดัทาํเป็นงบการเงนิรวมกบังบการเงนิของบริษทั ซึ่งมยีอดหน้ีคา้งชาํระของลูกหน้ีที่เกิน

กาํหนดชาํระมากกว่า 6 เดอืนเป็นจาํนวนมาก ส่งผลใหง้บการเงนิของบริษทัปรากฏรายการหน้ีคา้งชาํระดงักล่าว ซึง่ในปจัจบุนั ไดม้ี

การแกไ้ขปญัหาบางส่วนแลว้ ท ัง้น้ี โครงสรา้งงบการเงนิในส่วนอื่นของบริษทัทีม่กีารเปลีย่นแปลงนัน้ ไดเ้กิดจากสาเหตุการจดัทาํงบ

การเงนิรวมเช่นกนั 

 

2. ใหอ้ธบิายสาเหตขุองการเพิม่ขึ้นของค่าความนิยมและสนิทรพัยท์ีไ่มม่ตีวัตน 

นายชยั จรุงธนาภบิาล ชี้แจงวา่ค่าความนิยมและสนิทรพัยท์ีไ่มม่ตีวัตนทีเ่พิม่ขึ้นนัน้ เกดิจากการจดัทาํงบการเงนิรวม

กบับรษิทั เอม็พคิเจอรส์ เอน็เตอรเ์ทนเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน)  

 

   คุณเกรกิ สามนตธ์รรม 

1. ในรายงานประจาํปี 2553 ในสารประธานคณะกรรมการบรษิทั ไดป้รากฏขอ้ความ “ยงัคงไมย่่อทอ้ทีจ่ะนาํพาบรษิทัฯ 

ใหก้ลบัสู่ความรุ่งเรอืงอกีคร ัง้” แต่จากผลประกอบการของบรษิทัทีผ่่านมานัน้ บรษิทัมกีาํไรสุทธลิดลงมาโดยตลอด จงึขอใหอ้ธบิายวา่

บรษิทัจะมผีลประกอบการทีเ่พิม่ขึ้นไดอ้ย่างไร 

นายวชิา พูลวรลกัษณ ์ชี้แจงว่าในปีทีผ่่านมา รายไดจ้ากการประกอบธุรกิจหลกัไดป้รบัตวัลดลงในช่วง 6 เดอืนแรก

ของปี เน่ืองจากสถานการณ์ทางการเมืองและการชุมนุมทางการเมือง ประกอบกบัการปรบัตวัลดลงของรายไดจ้ากการโฆษณา        

ในโรงภาพยนตร ์ซึง่เป็นผลมาจากสภาพปญัหาเศรษฐกจิทีต่กตํา่ท ัว่โลกในปีทีผ่่านมา ซึง่ผูป้ระกอบการในกลุม่สนิคา้อปุโภคบริโภคได ้

ชะลอการโฆษณาสนิคา้ แต่ในไตรมาสที ่3 และ 4 ของปีที่ผ่านมา ยอดรายไดข้องธุรกิจหลกัของบริษทัไดม้กีารปรบัตวัเพิม่ขึ้น     

อย่างมาก ดงัจะเหน็ไดจ้ากกาํไรสุทธิในไตรมาส 3 และไตรมาสที ่4 ที่บริษทัมกีาํไรสุทธิเฉลีย่ไตรมาสละประมาณกว่ารอ้ยลา้นบาท   

ซึง่ส่งผลใหก้าํไรสุทธปิระจาํปีของบรษิทัมกีาํไรสุทธปิระมาณ 300 กวา่ลา้นบาท 

บริษทัไดป้รบัราคาขายของบตัรชมภาพยนตรใ์หเ้หมาะสมกบัสถานการณ์และจาํนวนยอดการซื้อบตัรชมภาพยนตร ์ 

ในแต่ละช่วงเวลาของสปัดาห ์และใหเ้หมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย เช่น ปรบัลดราคาบตัรชมภาพยนตรส์าํหรบันกัเรียนและนกัศึกษา 

การปรบัลดราคาบตัรชมภาพยนตรใ์นวนัพธุ และการปรบัเพิม่ขึ้นของราคาบตัรชมภาพยนตรใ์นวนัหยุด ซึ่งส่งผลใหร้าคาเฉลีย่ของ

บตัรชมภาพยนตรใ์นช่วง 6 เดอืนหลงัของปี 2552 เพิม่ขึ้นจากประมาณ 123 บาท เป็นราคาประมาณ 136 บาท ซึง่เป็นส่วนหน่ึงของ

กลยุทธใ์นการดาํเนินธุรกจิของบรษิทั ประกอบกบัภาพยนตรท์ีเ่ขา้ฉายในช่วงไตรมาสที ่3 และไตรมาสที ่4 เป็นหนงัเกรดเอทีส่ามารถ

ทาํรายไดไ้ดค่้อนขา้งมาก 

ในส่วนของธุรกิจสือ่โฆษณาในโรงภาพยนตร ์ซึ่งรายไดจ้ากธุรกิจดงักล่าวไดป้รบัลดลงอย่างมากในช่วง 6 เดอืนแรก

ของปี 2552 จากสถานการณ์ทางการเมอืงและการชุมนุมทางการเมอืง ประกอบกบัการปรบัตวัลดลงของรายไดจ้ากการโฆษณา       

ในโรงภาพยนตร ์ซึ่งเป็นผลมาจากสภาพปญัหาเศรษฐกิจที่ตกตํา่ท ัว่โลกในปีที่ผ่านมาที่ไดก้ล่าวขา้งตน้ ไดม้กีารฟ้ืนตวัในแง่รายได ้    

ในไตรมาสที ่4 ของปี 2552 ท ัง้น้ี ภายใตส้ถานการณป์กต ิคาดว่าในปี 2553 รายไดจ้ากธุรกิจมือ่โฆษณาในโณงภาพยนตรจ์ะกลบัมา

ฟ้ืนตวัอกีคร ัง้ 
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ในประเดน็เกี่ยวกบัการลงทนุขยายโรงภาพยนตรน์ ัน้ บริษทัไดพ้จิารณาอย่างละเอยีดและดว้ยความระมดัระวงัอย่าง

สูงเกี่ยวกบัความคุม้ค่าในการลงทนุ 

โดยสรุปแลว้ ในปี 2552 บริษทัถอืว่าเป็นปีทีป่จัจยัภายนอกมผีลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจอย่างมาก ซึง่ในปี 2553 

บรษิทัไดป้รบัยุทธศาสตรแ์ละกลยุทธใ์นการดาํเนินธุรกิจของบริษทัอย่างมาก เพือ่ใหส้ามารถรองรบัสถานการณแ์ละปจัจยัภายนอกที่

มผีลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจไดอ้ย่างเต็มที่ ประกอบกบัภาพยนตรท์ี่จะเขา้ฉายในปี 2553 นัน้ เป็นภาพยนตรท์ี่มกีารติดตาม

ค่อนขา้งมากและคาดวา่เป็นภาพยนตรท์ีจ่ะสามารถสรา้งรายไดไ้ดอ้ย่างมาก 

 

คุณชยัพนัธ ์ผูถ้อืหุน้รายย่อย ไดเ้สนอความเหน็เพิม่เตมิเกี่ยวกบัการตดัหน้ีสูญ ในกรณีลูกหน้ีทีม่หีน้ีคา้งชาํระ ขอเสนอ

ใหลู้กหน้ีทาํแผนการชาํระหน้ี และลูกหน้ีรายใหม่หรือหน้ีใหม่จะตอ้งชาํระหน้ีเป็นเงนิสด ส่วนลูกหน้ีที่ตอ้งการเครดติในการชาํระหน้ี

มากกว่า 3 เดอืนจะตอ้งมหีนงัสอืคํา้ประกนัมาเป็นหลกัประกนัการชาํระหน้ี ในส่วนของการขยายการลงทนุ บริษทัสามารถใชรู้ปแบบ

การลงทุนในรูปแบบอื่นที่นอกเหนือจากการลงทุนโดยตรงดว้ยบริษทัเองไดห้รือไม่ เพือ่ที่จะไม่ตอ้งลงทุนและรกัษาสภาพคล่องและ

เงนิสดไว ้

 

คุณศกัดา ตัง้ศกัดิ์สถติย ์

1. รายไดเ้ฉลีย่ของโรงภาพยนตรส์าขารตันาธิเบศรใ์นปี 2552 มสีดัส่วนรอ้ยละเท่าใดของรายไดข้องโรงภาพยนตร์

ท ัง้หมด และบรษิทัจะใชร้ะยะเวลาเท่าใดในการคนืทนุจากการลงทนุในโรงภาพยนตรส์าขารตันาธเิบศร ์

นายวชิา พูลวรลกัษณ์ ชี้แจงว่ารูปแบบการดาํเนินธุรกิจที่เอื้อกบับริษทัมากที่สุด คือการจดัทาํเป็น stand alone 

เน่ืองจากบรษิทัไมม่ภีาระค่าเช่าในการเช่าพื้นทีข่องโรงภาพยนตร ์และบรษิทัยงัมรายรบัจากการใหเ้ช่าพื้นทีแ่ละค่าบริการทีใ่หแ้ก่ลูกคา้

ที่มาเช่าพื้นที่เพือ่ทาํเป็นรา้นคา้ โดยที่ตน้ทุนของที่ดนิจะมอีตัราที่ตํา่มาก แต่ตน้ทุนโดยส่วนใหญ่จะเกิดจากการก่อสรา้งและตกแต่ง

อาคาร ดงันัน้ คาดการณว์่า Return on Investment ในสาขางามวงศว์าน-แคราย จะอยู่ในช่วงระยะเวลา 4-5 ปี จากรายไดท้ี ่  

ผ่านมา โรงภาพยนตรส์าขางามวงศว์าน-แคราย สามารถทาํรายไดใ้นอนัดบั 3-4  ของโรงภาพยนตรท์ ัง้หมดของบรษิทั 

 

2. ราคาของบตัรชมภาพยนตรท์ีไ่ดป้รบัลดลงสาํหรบัการจาํหน่ายใหแ้ก่นกัเรยีนนกัศึกษาและจาํหน่ายในวนัพธุ และราคา

ของบตัรชมภาพยนตรท์ีม่กีารปรบัขึ้นในวนัหยุดนัน้ ราคาเฉลีย่ของบตัรชมภาพยนตรใ์น 6 วนัยกเวน้วนัพธุเป็นราคาเท่าใด และราคา

เฉลีย่ของบตัรชมภาพยนตรใ์นวนัพธุจะเป็นเท่าใด 

นายวชิา พลูวรลกัษณ ์ชี้แจงวา่ราคาเฉลีย่ของบตัรชมภาพยนตรต์ลอดท ัง้สปัดาห ์จะมรีาคาเฉลีย่ประมาณ 136 บาท 

 

3. สดัส่วนรายไดข้องโรงภาพยนตร์ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เมื่อเทียบกบัรายไดข้องโรงภาพยนตร์ใน

ต่างจงัหวดั 

นายวชิา พลูวรลกัษณ ์ชี้แจงว่าสดัส่วนรายไดข้องโรงภาพยนตรใ์นกรุงเทพมหานคร จะมสีดัส่วนประมาณรอ้ยละ 70 

และสดัส่วนรายไดข้องโรงภาพยนตรใ์นต่างจงัหวดั จะมสีดัส่วนประมาณรอ้ยละ 30 ซึ่งตามเป้าหมายของบริษทั จะปรบัสดัส่วนให ้

เป็น 50:50 เพือ่หลกีเลีย่งความเสีย่งและปจัจยัทางการเมอืงและปจัจยัภายนอกอื่นๆ ที่จะเกิดขึ้นในกทม ซึ่งมากกว่าการเกิดขึ้นใน

ต่างจงัหวดั 
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4. อตัราการปรบัเพิม่ขึ้นของค่าเช่าพื้นทีแ่ละอตัราการเพิม่ขึ้นของรายไดจ้ากธุรกจิสือ่โฆษณา 

นายวชิา พูลวรลกัษณ ์ชี้แจงว่าบริษทัไดป้รบัอตัราค่าโฆษณาผ่านสื่อในโรงภาพยนตรป์ระมาณรอ้ยละ 10 ในแต่ละปี 

โดยลูกคา้เดมิอาจจะพจิารณาในราคาเดมิ แต่ลูกคา้ใหม่จะกาํหนดใหใ้ชร้าคาใหม่ที่ไดป้รบัขึ้น ท ัง้น้ี บริษทัไดก้าํหนดการขายบตัรชม

ภาพยนตรพ์รอ้มกบัการใหบ้รกิารสือ่โฆษณาในโรงภาพยนตร ์

 

5. สาเหตขุองการขายหุน้ของ Cawow 

นายวชิา พูลวรลกัษณ ์ชี้แจงว่าเน่ืองจากงบการเงนิของ Cawow ไม่ไดส้ะทอ้นถงึผลประกอบการทีแ่ทจ้ริง และมผีล

ขาดทุนโดยตลอด ซึ่งส่งผลกระทบต่องบการเงนิของบริษทัจากการจดัทาํงบการเงนิรวม ดงันัน้ บริษทัจึงลดสดัส่วนการถือหุน้ใน 

cawow เพือ่มติอ้งอยู่ภายใตห้ลกัเกณฑข์องการจดัทาํงบการเงนิรวม 

 

คุณเกรกิ สามนตธ์รรม ไดเ้สนอความเหน็เพิม่เตมิวา่การกาํหนดกลยุทธ ์Dynamic Pricing ของบรษิทัจะส่งผลใหบ้รษิทั

มผีลประกอบการทีเ่พิม่ขึ้น ดงัจะเหน็ไดจ้ากทีโ่รงภาพยนตรใ์นต่างประเทศไดใ้ชก้ลยุทธน้ี์ในการกาํหนดราคาบตัรชมภาพยนตร ์และ

ถามเพิม่เตมิวา่ในส่วนของรายไดจ้ากธุรกจิโบวล์ิง่ทีม่กีารปรบัตวัลดลง บรษิทัจะกาํหนดกลยุทธอ์ย่างไรในการทาํใหร้ายไดเ้พิม่ขึ้น 

นายวชิา พูลวรลกัษณ์ ชี้แจงว่ารายไดข้องธุรกิจโบวล์ิง่ที่ลดลงเกิดจากการที่บริษทัไดท้าํการปิดสาขาของโบวล์ิ่งที่มผีล

ประกอบการตํา่ โดยทาํการปรบัพื้นที่ในสาขาดงักล่าวใหเ้ป็นพื้นที่เช่าของรา้นคา้ ท ัง้น้ี จึงส่งผลใหร้ายไดข้องธุรกิจโบวล์ิ่งลดลง       

แต่ในทางกลบักนั รายไดข้องธุรกจิพื้นทีเ่ช่าเพิม่มากขึ้น 

และเมื่อไม่ม ีผูถ้ ือหุน้สอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ แจง้ต่อที่ประชุมว่าเน่ืองจากวาระน้ี เป็นวาระการแจง้เพื่อทราบ      

จงึไมม่กีารลงคะแนนเสยีงแต่อย่างใด 

 

วาระที่ 3 พจิารณาอนุมตังิบดุลและงบกาํไรขาดทนุประจาํปี สิ้นสดุ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2552 

 ประธานฯ ไดใ้หน้ายฉฐัภูม ิขนัติวริิยะ รองประธานเจา้หนา้ที่บริหารสายงานบญัชีบญัชีและการเงนิ ชี้แจงรายละเอียด    

งบดุลและงบกาํไรขาดทนุประจาํปี สิ้นสุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2552 ใหท้ีป่ระชมุพจิารณา 

   รองประธานเจา้หนา้ที่บริหารสายงานบญัชีและการเงนิ ไดช้ี้แจงว่าเพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญตัิ

บริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 และตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 41. คณะกรรมการไดจ้ดัใหม้กีารทาํงบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุน

ประจาํปี 2552 สิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2552 ของบริษทั เสนอต่อทีป่ระชมุใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปีเพือ่พจิารณาอนุมตั ิโดยงบ

ดุลและบญัชกีาํไรขาดทนุสาํหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2552 ซึง่ไดผ่้านการพจิารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัและ

ไดร้บัการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแลว้ดงัมรีายละเอยีดตามทีไ่ดส่้งใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้พรอ้มหนงัสอืเชญิประชมุน้ี  

   เมือ่รองประธานเจา้หนา้ที่บริหารสายงานบญัชีและการเงนิ ชี้แจงรายละเอยีดงบดุลและงบกาํไรขาดทุนประจาํปี สิ้นสุด    

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2552 แลว้ ประธานฯ ไดส้อบถามที่ประชุมว่าผูถ้อืหุน้ท่านใดประสงคจ์ะสอบถามประเด็นใดเพิม่เติมหรือไม ่

และเมื่อไม่มีผูถ้ ือหุน้สอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตัิงบดุลและงบกาํไรขาดทุน

ประจาํปี สิ้นสุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2552 
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มตทิี่ประชมุ ที่ประชุมไดพ้จิารณาแลว้ มมีติอนุมตัิงบดุลและงบกาํไรขาดทุนประจาํปี สิ้นสุด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 

2552 โดยมผูีถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงดงัน้ี  

   เหน็ดว้ย    จาํนวน  593,108,336 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 

   ไมเ่หน็ดว้ย   จาํนวน     - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  0 

   งดออกเสยีง   จาํนวน      4,372 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  0 

       ของจาํนวนหุน้ท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  

 

วาระที่ 4 พจิารณาอนุมตักิารจา่ยเงนิปนัผล ประจาํปี 2552 

ประธานฯ ไดใ้หน้ายฉัฐภูมิ ขนัติวิริยะ รองประธานเจา้หนา้ที่บริหาร สายงานบญัชีและการเงิน ชี้แจงรายละเอียด        

การจ่ายเงนิปนัผล ประจาํปี 2552 ใหท้ีป่ระชมุพจิารณา 

   รองประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร สายงานบญัชแีละการเงนิ ไดช้ี้แจงว่าตามนโยบายการจ่ายเงนิปนัผลของบริษทัไดก้าํหนดว่า

ในกรณีทีบ่รษิทัไมม่เีหตจุาํเป็นอืน่ใด บรษิทัและบรษิทัย่อยมนีโยบายจ่ายเงนิปนัผลในอตัราประมาณรอ้ยละ 40 ของกาํไรสุทธหิลงัหกั

ภาษเีงนิไดแ้ลว้ในแต่ละปี และการจ่ายเงนิปนัผลนัน้จะตอ้งไม่มผีลกระทบต่อการดาํเนินงานปกติของบริษทัและบริษทัย่อยอย่างมี

นยัสาํคญั 

   ในปี 2552 บริษทัมผีลกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษเีงนิได ้เป็นจาํนวน 333,724,752 บาท คิดเป็นกาํไรต่อหุน้เท่ากบั 0.39 บาท

ต่อหุน้ บริษทัจึงสามารถพจิารณาจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ไดต้ามนยัของมาตรา 115 แห่งพระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจาํกดั 

พ.ศ.2535 และตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ที่ 43. ซึ่งไดก้าํหนดใหห้า้มจ่ายเงนิปนัผลจากเงนิประเภทอื่นนอกจากเงนิกาํไร โดยการ

จ่ายเงนิปนัผลใหแ้บ่งตามจาํนวนหุน้ หุน้ละเท่าๆ กนั คณะกรรมการจงึพจิารณาแลว้เหน็ว่าจากผลกาํไรสุทธิของบริษทัในปี 2552    

ทาํใหบ้ริษทัมคีวามสามารถที่จะจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ได ้คณะกรรมการจึงมมีติใหเ้สนอจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้จาก     

ผลประกอบการของปี 2552 งวดเดอืนมกราคม 2552 – ธนัวาคม 2552 ในอตัราหุน้ละ 0.35 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 89.74 ของกาํไร

สุทธต่ิอหุน้ โดยบรษิทักาํหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธิไดร้บัเงนิปนัผลในวนัที ่19 เมษายน 2553 (Record Date) และรวบรวมรายชื่อ

ตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 โดยวธิีปิดสมดุทะเบยีนพกัการโอนหุน้ในวนัที่ 20 

เมษายน 2553 และกาํหนดจ่ายเงนิปนัผลแก่ผูถ้อืหุน้ในวนัที่ 4 พฤษภาคม 2553 ท ัง้น้ี หุน้สามญัที่บริษทัซื้อคืนท ัง้หมด จาํนวน 

40,907,700 หุน้ จะเป็นหุน้ทีไ่มม่สีทิธไิดร้บัเงนิปนัผล 

เมื่อรองประธานเจา้หนา้ที่บริหารสายงานบญัชีและการเงนิ ชี้แจงรายละเอียดการจ่ายเงนิปนัผลประจาํปี 2552 แลว้ 

ประธานฯ ไดส้อบถามที่ประชุมว่าผูถ้อืหุน้ท่านใดประสงคจ์ะสอบถามประเด็นใดเพิ่มเติมหรือไม่ และเมื่อไม่ม ีผูถ้ ือหุน้สอบถาม

เพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตัิการจ่ายเงนิปนัผลประจาํปี 2552 จากผลประกอบการของ   

งวดเดอืนมกราคม 2552 – ธนัวาคม 2552 ในอตัรา 0.35 บาทต่อหุน้ตามทีเ่สนอ ซึง่บริษทักาํหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธิไดร้บัเงนิ

ปนัผลในวนัที่ 19 เมษายน 2553 (Record Date) และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละ      

ตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 โดยวธิีปิดสมดุทะเบยีนพกัการโอนหุน้ในวนัที ่20 เมษายน 2553 และกาํหนดจ่ายเงนิปนัผลแก่ผูถ้อืหุน้

ในวนัที ่4 พฤษภาคม 2553 
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มตทิี่ประชมุ ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติการจ่ายเงนิปนัผลประจาํปี 2552 จากผลประกอบการของงวดเดือน

มกราคม 2552 – ธนัวาคม 2552 ในอตัรา 0.35 บาทต่อหุน้ตามที่เสนอ ซึง่บริษทักาํหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธิไดร้บัเงนิปนัผลใน

วนัที ่19 เมษายน 2553 (Record Date) และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัที่ 20 เมษายน 2553 และกําหนดจ่ายเงนิปนัผลแก่ผูถ้ือหุน้ในวนัที่ 4 

พฤษภาคม 2553 โดยมผูีถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงดงัน้ี  

   เหน็ดว้ย    จาํนวน  593,108,336 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 

   ไมเ่หน็ดว้ย   จาํนวน      เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  0 

   งดออกเสยีง   จาํนวน      4,372 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  0 

       ของจาํนวนหุน้ท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที่ 5 พจิารณาเลอืกต ัง้กรรมการแทนกรรมการซ่ึงออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

ประธานฯ ไดใ้หเ้ลขานุการการประชมุชี้แจงรายละเอยีดการเลอืกต ัง้กรรมการแทนกรรมการซึง่ออกจากตาํแหน่งตามวาระ

ใหท้ีป่ระชมุพจิารณา 

   เลขานุการการประชุมไดช้ี้แจงว่าตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ที่ 16. กาํหนดว่าในการประชุมสามญัประจาํปีทุกคร ัง้ ให ้

กรรมการออกจากตาํแหน่ง 1 ใน 3 (หรือใกลเ้คียง 1 ใน 3) โดยใหก้รรมการคนทีอ่ยู่ในตาํแหน่งนานทีสุ่ดเป็นผูอ้อก แต่อาจไดร้บั

เลอืกต ัง้ใหก้ลบัเขา้เป็นกรรมการไดอ้กี 

ในการประชุมใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2553 น้ี มกีรรมการที่จะตอ้งพน้จากตาํแหน่งตามวาระในอตัราหน่ึงในสาม

ของจาํนวนกรรมการท ัง้หมด คดิเป็นจาํนวน 3 คน ไดแ้ก่ 

1. นายสมใจนึก เองตระกูล   กรรมการอสิระและประธานกรรมการ 

2. นายวชิา พลูวรลกัษณ ์   กรรมการบรหิารและประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 

3. นายวชิยั พลูวรลกัษณ ์   กรรมการ 

ในการสรรหากรรมการ บริษทัไดป้ระกาศเชิญใหผู้ถ้อืหุน้รายย่อยเสนอชื่อบุคคลเหน็ว่าที่มคุีณสมบตัิเหมาะสมเพือ่รบั  

การพจิารณาเลอืกต ัง้เป็นกรรมการบริษทัล่วงหนา้ ตัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม 2552 ถงึวนัที ่31 มกราคม 2553 ผ่านระบบข่าวของตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทั แต่เมือ่ครบกาํหนดเวลาแลว้ ปรากฏว่าไม่มผูีถ้อืหุน้รายใดเสนอชื่อ

บคุคลใดมายงับรษิทั  

   คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดด้าํเนินการสรรหากรรมการโดยพจิารณาบคุคลทีม่คีวามรู ้ความสามารถ 

มปีระสบการณแ์ละประวตักิารทาํงานทีด่ ีและมภีาวะผูน้าํ วสิยัทศันก์วา้งไกลรวมท ัง้มคุีณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมทีศันคตทิีด่ต่ีอ

องคก์ร สามารถอทุศิเวลาใหไ้ดอ้ย่างเพยีงพออนัเป็นประโยชนต่์อการดาํเนินกิจการของบริษทั นอกจากน้ี ยงัไดค้าํนึงถงึคุณสมบตัทิี่

เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบและโครงสรา้งของกรรมการตามกลยุทธท์างธุรกิจของบริษทัฯ จงึเหน็ควรเสนอใหเ้ลอืกต ัง้

กรรมการทีต่อ้งออกตามวาระใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่ออกีวาระหน่ึง ดงัน้ี  

   ท ัง้น้ี ประวตัแิละขอ้มลูกรรมการทีเ่สนอใหเ้ลอืกต ัง้คร ัง้น้ี และนิยามกรรมการอสิระทีบ่ริษทักาํหนดซึง่เขม้กว่าขอ้กาํหนด

ข ัน้ตํา่ของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุตามรายละเอยีดปรากฏตามเอกสารแนบทา้ย 3 
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คณะกรรมการบริษทัซึง่ไม่รวมกรรมการผูม้ส่ีวนไดเ้สยี ไดพ้จิารณาตามความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทนแลว้ เหน็ควรเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เลอืกต ัง้กรรมการทีต่อ้งออกตามวาระใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการต่ออกี

วาระหน่ึง ดงัน้ี 

1. นายสมใจนึก เองตระกูล   เสนอใหก้ลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการอสิระและ 

ประธานกรรมการ 

2. นายวชิา พลูวรลกัษณ ์   เสนอใหก้ลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการและ 

ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 

3. นายวชิยั พลูวรลกัษณ ์   เสนอใหก้ลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

อน่ึง ขอ้บงัคบัของบริษทัไดก้าํหนดวธิีการลงคะแนนเสียงแต่งต ัง้กรรมการบริษทัเป็นแบบการใชค้ะแนนเสียงขา้งมาก    

โดยกาํหนดใหห้น่ึงหุน้เท่ากบัหน่ึงคะแนนเสยีง 

เมื่อเลขานุการการประชุมชี้แจงรายละเอียดการเลือกต ัง้กรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตาํแหน่งตามวาระแลว้ 

ประธานฯ ไดส้อบถามที่ประชุมว่าผูถ้อืหุน้ท่านใดประสงคจ์ะสอบถามประเด็นใดเพิ่มเติมหรือไม่ และเมื่อไม่ม ีผูถ้ ือหุน้สอบถาม

เพิ่มเติม ประธานฯ จงึขอเสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาเลอืกต ัง้กรรมการทีอ่อกจากตาํแหน่งตามวาระกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอกีวาระ

หน่ึง โดยลงคะแนนเป็นรายบคุคล 

 

มตทิี่ประชมุ   ทีป่ระชมุไดพ้จิารณาแลว้ มมีตอินุมตักิารแต่งต ัง้กรรมการท ัง้ 3 คน ซึง่ตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระดงัมี

รายชื่อดงัต่อไปน้ีกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอกีวาระหน่ึง 

                      (1) นายสมใจนึก เองตระกูล โดยมผูีถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงดงัน้ี  

เหน็ดว้ย     จาํนวน  556,446,884   เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 93.82  

ไมเ่หน็ดว้ย  จาํนวน       36,659,000  เสยีง  หรอืเท่ากบัรอ้ยละ  6.18   

งดออกเสยีง จาํนวน        7,824  เสยีง  หรอืเท่ากบัรอ้ยละ  0  

ของจาํนวนหุน้ท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

    

           (2) นายวชิา พลูวรลกัษณ ์โดยมผูีถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงดงัน้ี  

เหน็ดว้ย     จาํนวน  556,472,884   เสยีง   หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 93.82  

ไมเ่หน็ดว้ย  จาํนวน       36,633,000  เสยีง  หรอืเท่ากบัรอ้ยละ  6.18  

งดออกเสยีง  จาํนวน             7,824   เสยีง  หรอืเท่ากบัรอ้ยละ  0  

ของจาํนวนหุน้ท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

         (3) นายวชิยั พลูวรลกัษณ ์โดยมผูีถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงดงัน้ี  

เหน็ดว้ย     จาํนวน  556,469,284   เสยีง   หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 93.82  

ไมเ่หน็ดว้ย  จาํนวน       36,634,600  เสยีง  หรอืเท่ากบัรอ้ยละ   6.18  

งดออกเสยีง จาํนวน         9,824  เสยีง  หรอืเท่ากบัรอ้ยละ   0  

ของจาํนวนหุน้ท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที่ 6 พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนสาํหรบักรรมการ ประจาํปี 2553  

ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อที่ประชุมว่าในการพจิารณากาํหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมสาํหรบักรรมการประจาํปี 2553 น้ี  

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนของบริษทั ไดพ้จิารณาโดยกล ัน่กรองอย่างละเอยีดเพือ่ใหส้อดคลอ้งและเหมาะสมกบั

หนา้ที่และความรบัผดิของกรรมการ และไดเ้ทยีบเคียงกบัค่าตอบแทนของกรรมการในบริษทัอื่นที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกนั 

รวมท ัง้การเตบิโตของผลกาํไรตามรายละเอยีดทีป่รากฏในเอกสารแนบ 4 และไดเ้สนอไปยงัคณะกรรมการบรษิทั ใหเ้สนอต่อทีป่ระชมุ

ผูถ้อืหุน้ใหพ้จิารณาอนุมตัิค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อยต่างๆ สาํหรบัปี 2553          

โดยกาํหนดวงเงนิค่าตอบแทนสาํหรบักรรมการดงักล่าวเป็นจาํนวนไม่เกิน 8.1 ลา้นบาท และไดใ้หน้ายชยั จรุงธนาภบิาล ประธาน

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ชี้แจงรายละเอยีดการกาํหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมสาํหรบักรรมการ ประจาํปี 

2553 ใหท้ีป่ระชมุพจิารณา 

 นายชยั จรุงธนาภบิาล ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ไดช้ี้แจงว่าพระราชบญัญตัิบริษทัมหาชน 

พ.ศ.2535 มาตรา 90 กาํหนดว่า “การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการใหเ้ป็นไปตามมตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ซึง่ประกอบดว้ยคะแนนเสยีง

ไมน่อ้ยกวา่สองในสามของจาํนวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ” 

 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ไดพ้จิารณาค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2553 โดยพจิารณากล ัน่กรอง

ถงึความเหมาะสมของค่าตอบแทนทีส่อดคลอ้งกบัภาระหนา้ที ่และความรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมาย รวมท ัง้ไดเ้ปรียบเทยีบกบัธุรกิจ

ในประเภทและขนาดใกลเ้คียงกนั จากรายงานผลสาํรวจอตัราค่าตอบแทนกรรมการบริษทัจดทะเบยีนของสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบรษิทัไทย รวมถงึการขยายตวัทางธุรกิจและการเตบิโตดา้นผลการดาํเนินงานของบริษทั คณะกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทนจึงมีมติกาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสาํหรบัปี 2553 เป็นจาํนวนเงนิไม่เกิน 8.1 ลา้นบาท โดยแยกออกเป็น

ค่าตอบแทน จาํนวน 6.6 ลา้นบาท และบาํเหน็จพเิศษ จาํนวน 1.5 ลา้นบาท โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี   

   1. ค่าตอบแทนจาํนวน 6.6 ลา้นบาท ซึง่แยกเป็นดงัน้ี 

              (1) สาํหรบัคณะกรรมการบริษทั ใหจ่้ายเป็นรายปี โดยจ่ายใหแ้ก่ประธานกรรมการ ปีละ 800,000 บาท และ

กรรมการ/กรรมการอสิระ ปีละ 500,000 บาท 

              (2) สาํหรบัคณะกรรมการตรวจสอบ ใหจ่้ายเป็นรายปี โดยจ่ายใหแ้ก่ประธานกรรมการตรวจสอบปีละ 162,500 บาท 

และกรรมการตรวจสอบ ปีละ 125,000 บาท 

              (3) สาํหรบัคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนของบริษทัใหจ่้ายเป็นรายปี โดยจ่ายใหแ้ก่กรรมการสรรหา

และพจิารณาค่าตอบแทน ปีละ 100,000 บาท 

           (4) สาํหรบัคณะกรรมการบริหารใหจ่้ายเป็นรายปี โดยจ่ายใหแ้ก่ประธานกรรมการบริหารปีละ 162,500 บาท และ

กรรมการบรหิาร ปีละ 250,000 บาท 

   2. บาํเหน็จพเิศษจาํนวน 1.5 ลา้นบาท 

เมือ่ประธานฯ ไดช้ี้แจงรายละเอยีดการกาํหนดค่าตอบแทนสาํหรบักรรมการ ประจาํปี 2553 แลว้ ประธานฯ ไดส้อบถาม

ทีป่ระชมุว่าผูถ้อืหุน้ท่านใดประสงคจ์ะสอบถามประเดน็ใดเพิม่เตมิหรือไม่ และเมื่อไม่มีผูถ้ือหุน้สอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จงึขอ

เสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนสาํหรบักรรมการ ประจาํปี 2553 ตามรายละเอยีดทีเ่สนอ 
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      มตทิี่ประชมุ ทีป่ระชมุไดพ้จิารณาแลว้ มมีตอินุมตัค่ิาตอบแทนสาํหรบักรรมการ ประจาํปี 2553 ตามรายละเอยีดดงัน้ี 

       1. ค่าตอบแทนจาํนวน 6.6 ลา้นบาท ซึง่แยกเป็นดงัน้ี 

                    (1) สาํหรบัคณะกรรมการบริษทั ใหจ่้ายเป็นรายปี โดยจ่ายใหแ้ก่ประธานกรรมการ ปีละ 800,000 

บาท และกรรมการ/กรรมการอสิระ ปีละ 500,000 บาท 

            (2) สาํหรบัคณะกรรมการตรวจสอบ ใหจ่้ายเป็นรายปี โดยจ่ายใหแ้ก่ประธานกรรมการตรวจสอบ     

ปีละ 162,500 บาท และกรรมการตรวจสอบ ปีละ 125,000 บาท 

           (3) สาํหรบัคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนของบริษทัใหจ่้ายเป็นรายปี โดยจ่ายใหแ้ก่

กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ปีละ 100,000 บาท 

            (4)  สาํหรบัคณะกรรมการบริหารใหจ่้ายเป็นรายปี โดยจ่ายใหแ้ก่ประธานกรรมการบริหาร ปีละ 

162,500 บาท และกรรมการบรหิาร ปีละ 250,000 บาท 

       2. บาํเหน็จพเิศษจาํนวน 1.5 ลา้นบาท 

       โดยมผูีถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงดงัน้ี 

เหน็ดว้ย      จาํนวน   593,107,736   เสยีง   หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 100  

ไมเ่หน็ดว้ย     จาํนวน          1,600  เสยีง  หรอืเท่ากบัรอ้ยละ   0  

งดออกเสยีง    จาํนวน            4,372  เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ   0 

       ของจาํนวนหุน้ท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที่ 7 พจิารณาแต่งต ัง้ผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีบรษิทั ประจาํปี 2553 

   ประธานฯ ไดใ้หเ้ลขานุการการประชมุชี้แจงรายละเอยีดการแต่งต ัง้ผูส้อบบญัชแีละการกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี

บรษิทั ประจาํปี 2553 ใหท้ีป่ระชมุพจิารณา           

เลขานุการการประชุมไดช้ี้แจงว่าเพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 มาตรา 120 และ

ขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ที่ 38. ที่กาํหนดใหท้ี่ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้แต่งต ัง้ผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกปี และ   

โดยการพจิารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการไดพ้จิารณาแลว้เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถ้อืหุน้

พจิารณาอนุมตัิใหแ้ต่งต ัง้บริษทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั เป็นสาํนกังานสอบบญัชีของบริษทัและบริษทัย่อย 

ประจาํปี 2553 โดยกําหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงตามรายชื่อดงัต่อไปน้ี เป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ         

งบการเงนิของบรษิทัในปี 2553 

   1. นายขจรเกยีรต ิ   อรุณไพโรจนกลุ   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3445  

2. นายพสิฐิ     ทางธนกลุ    ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4095 

3. นางณฐพร     พนัธุอ์ดุม    ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3430 

   ท ัง้น้ี ผูส้อบบญัชที ัง้ 5 รายขา้งตน้เคยไดร้บัอนุมตัิจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชมุผูถ้อืหุน้ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชี

ของบรษิทัและบรษิทัย่อยมาแลว้ เป็นเวลา 4 ปี 

ในกรณีที่ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฎบิตัิงานไดใ้หบ้ริษทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบเีอเอส 

จาํกดั จดัหาผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตอืน่ของบรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั แทนได ้
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 นอกจากน้ี บริษทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั และผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัการเสนอชื่อดงักล่าวไม่มี

ความสมัพนัธแ์ละ/หรอืส่วนไดเ้สยีกบับรษิทั/บรษิทัย่อย/ผูบ้รหิาร/ผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบับคุคลดงักลา่วในลกัษณะทีจ่ะ

มผีลกระทบต่อการปฏบิตัหินา้ทีอ่ย่างเป็นอสิระแต่อย่างใด 

ในส่วนค่าตอบแทนผูส้อบบญัชนี ัน้ คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาถงึภาระหนา้ที่ในการสอบทานและตรวจสอบงบ

การเงนิของบรษิทัและบรษิทัย่อยแลว้ เหน็ควรกาํหนดค่าสอบบญัชสีาํหรบับรษิทัและบรษิทัย่อย ประจาํปี 2553 เป็นจาํนวนเงนิไมเ่กนิ 

6,300,000 บาท โดยรายละเอยีดปรากฏตามเอกสารแนบทา้ย 5 

เมือ่เลขานุการการประชุมชี้แจงรายละเอยีดการแต่งต ัง้ผูส้อบบญัชีแลว้ ประธานฯ ไดใ้หน้ายชยั จรุงธนาภบิาล ประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบชี้แจงรายละเอียดการแต่งต ัง้ผูส้อบบญัชีและกําหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีบริษทั ประจาํปี 2553          

ใหท้ี่ประชุมพจิารณา และเมื่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบชี้แจงรายละเอียดการแต่งต ัง้ผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทน      

ผูส้อบบญัชีบริษทั ประจาํปี 2553 แลว้ ประธานฯ ไดส้อบถามที่ประชุมว่าผูถ้อืหุน้ท่านใดประสงคจ์ะสอบถามประเด็นใดเพิ่มเติม

หรือไม่ และเมื่อไม่มีผูถ้ือหุน้สอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จงึขอเสนอที่ประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาแต่งต ัง้ผูส้อบบญัชีและกาํหนด       

ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชบีรษิทั ประจาํปี 2553 ตามรายละเอยีดทีเ่สนอ 

 

มตทิี่ประชมุ ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มมีติอนุมตัิใหแ้ต่งต ัง้บริษทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบีเอเอส จาํกดั      

เป็นสาํนกังานสอบบญัชีของบริษทัและบริษทัย่อย ประจาํปี 2553 โดยกาํหนดใหผู้ส้อบบญัชคีนใดคนหน่ึงตามรายชื่อดงัต่อไปน้ีเป็น  

ผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทัในปี 2553   

       1. นายขจรเกยีรต ิ   อรุณไพโรจนกลุ   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3445  

2. นายพสิฐิ     ทางธนกลุ    ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4095 

3. นางณฐพร     พนัธุอ์ดุม    ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3430 

ในกรณีที่ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฎิบตัิงานได ้ใหบ้ริษทัไพรซ้ วอเตอรเ์ฮาส ์    

คูเปอรส์ เอบีเอเอส จาํกดั จดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตอื่นของบริษทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบีเอเอส จาํกดัแทนได ้        

โดยกาํหนดค่าสอบบญัชสีาํหรบับรษิทัและบรษิทัย่อย ประจาํปี 2553 เป็นจาํนวนเงนิไมเ่กนิ 6,300,000 บาท โดยมผูีถ้อืหุน้ลงคะแนน

เสยีงดงัน้ี 

เหน็ดว้ย      จาํนวน   593,107,736   เสยีง   หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 100  

ไมเ่หน็ดว้ย     จาํนวน              1,600  เสยีง  หรอืเท่ากบัรอ้ยละ    0  

งดออกเสยีง    จาํนวน             4,372  เสยีง  หรอืเท่ากบัรอ้ยละ    0  

ของจาํนวนหุน้ท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที่ 8 พจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายหุน้กูข้องบรษิทั 

          ประธานฯ ไดใ้หเ้ลขานุการการประชมุชี้แจงรายละเอยีดการออกและเสนอขายหุน้กูข้องบรษิทั ใหท้ีป่ระชมุพจิารณา 

       เลขานุการการประชุมไดช้ี้แจงว่าเน่ืองจากบริษทัมคีวามประสงคท์ี่จะจดัหาเงนิเพือ่ใขใ้นการดาํเนินธุรกิจและขยายธุรกิจ

ของบรษิทั โดยการออกหุน้กูภ้ายในวงเงนิไมเ่กนิ 800 ลา้นบาท โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

 

 



 

 

MAJOR CINEPLEX GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED.  
Registration No. 0107545000047 

1839‐1839/1 Phaholyothin Rd., Ladyao, Jatuchak, Bangkok 10900 Tel: 0‐2511‐5427‐36 www.majorcineplex.com 

วตัถปุระสงคข์องการใชเ้งนิ :   เพือ่ใชใ้นการดาํเนินธุรกจิและขยายธุรกจิของบรษิทั รวมท ัง้ชาํระหน้ีเงนิกูร้ะยะส ัน้ 

ประเภท     :  หุน้กู ้ซึง่อาจเป็นหุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิชนิดทยอยคนืเงนิตน้หรอืคนืเงนิตน้คร ัง้เดยีว 

เมือ่ครบกาํหนดไถ่ถอน มปีระกนัหรือไม่มปีระกนั มหีรือไม่มผูีแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้หรือ

หุน้กูอ้นุพนัธ ์ ท ัง้น้ี ขึ้นอยู่กบัความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอ

ขายหุน้กูน้ ัน้ๆ  

จาํนวน      :  มลูค่ารวมของหุน้กูก้าํหนดไวไ้มเ่กนิ 800 ลา้นบาท หรอืในสกลุเงนิอืน่ในอตัรา 

ทีเ่ทยีบเท่า 

การเสนอขาย    :  เสนอขายภายในประเทศและ/หรอืต่างประเทศใหแ้ก่ประชาชนท ัว่ไปและ/หรอืเสนอ 

ขายในกรณีจาํกดั และ/หรือเสนอขายใหแ้ก่ผูล้งทุนประเภทสถาบนั และ/หรือผูล้งทุน

รายใหญ่ท ัง้หมดหรือบางส่วน ซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในครัง้เดียวเต็มจาํนวนหรือ

หลายครัง้ก็ได ้

    อตัราดอกเบี้ย    :  อตัราคงทีเ่ท่ากบั 3.35% ต่อปี 

อายุ      :  3 ปี 2 เดอืน (ครบกาํหนดไมเ่กนิวนัที ่30 มถินุายน 2556) 

เงือ่นไขอืน่ๆ    :  ขอ้จาํกดัและเงือ่นไขอืน่ๆ ของหุน้กู ้เช่น ประเภทหรอืชนิดของหุน้กูท้ีจ่ะออกในแต่ละ 

ครัง้ มูลค่าที่ตราไว ้ราคาเสนอขายต่อหน่วย อตัราดอกเบี้ย การแต่งต ัง้ผูแ้ทนผูถ้อื

หุน้กู ้วธิกีารออกและเสนอขาย วธิกีารจดัสรร รายละเอยีดการเสนอขาย การไถ่ถอนก่อน

กาํหนด และการจดทะเบยีนในศูนยซ์ื้อขายหลกัทรพัยแ์ละ/หรือตลาดรองใดๆ ใหอ้ยู่  

ในอาํนาจของคณะกรรมการบริษทั และ/หรือกรรมการผูจ้ดัการและ/หรือบุคคลที่

ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั หรือกรรมการผูจ้ดัการที่จะพจิารณาและ

กาํหนดต่อไป และมอบอาํนาจใหแ้ก่คณะกรรมการ และ/หรอืกรรมการผูจ้ดัการและ/

หรอืบคุคลทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการหรอืกรรมการผูจ้ดัการในการกาํหนด

หรอืเปลีย่นแปลง เงือ่นไขและรายละเอยีดต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้

กู ้แต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครัง้ รวมท ัง้ใหม้อีาํนาจในการดาํเนินการใดๆ อนั

จาํเป็นและเกี่ยวเน่ืองกบัการออกและเสนอขายหุน้กูน้ ัน้ๆ ใหส้าํเร็จและเป็นไปตามที่

กฎหมายกาํหนด ซึ่งรวมถงึมอีาํนาจในการแต่งต ัง้ผูจ้ดัจาํหน่าย และรบัประกนัการ

จาํหน่าย ผูจ้ดัจาํหน่าย การเขา้ทาํและลงนามในสญัญา Underwriting Agreement 

หรือสญัญา Placement Agreement และ/หรือสญัญาอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งการจดัทาํ

และยื่นคาํขอและเอกสารต่างๆ กบัสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์หน่วยงานราชการที่เกี่ยวขอ้ง และ/หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวขอ้ง 

การแกไ้ขเพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง รบัรองซึ่งเอกสารและ/หรือสญัญาต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง

การแต่งต ัง้ทีป่รกึษาต่างๆ เป็นตน้ 

เมือ่เลขานุการการประชมุชี้แจงรายละเอยีดการออกและเสนอขายหุน้กูข้องบรษิทัแลว้ ประธานฯ ไดส้อบถามทีป่ระชมุวา่มี

ผูถ้อืหุน้ท่านใดประสงคจ์ะสอบถามประเดน็ใดเพิม่เตมิหรอืไม ่และผูถ้ือหุน้สอบถามประเด็นเพิ่มเติมดงัน้ี 
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คุณชยัพนัธ์ ผูถ้ือหุน้รายย่อย ไดเ้สนอใหต้ดัคาํว่า “หุน้กูอ้นุพนัธ์” ออก เน่ืองจากตามที่เสนอแลว้ บริษทัตอ้งการ

ออกหุน้กูเ้พื่อนาํมาชาํระหน้ีระยะส ัน้เท่านัน้    

 

คุณรศัม ีผูถ้อืหุน้รายย่อย 

1. หุน้กูอ้นุพนัธท์ีข่ออนุมตัอิอกและเสนอขายในครัง้ทีแ่ลว้ ดาํเนินการขายแลว้หรอืไม ่และขออนุมตัใินครัง้น้ีเพือ่การใด 

นายฉฐัภมู ิขนัตวิริยิะ ชี้แจงวา่ในปีทีแ่ลว้ บรษิทัไดอ้อกหุน้กูป้กต ิมใิช่หุน้กูอ้นุพนัธใ์นวงเงนิ 1,500 ลา้นบาท ซึง่ไดท้าํ

การออกและเสนอขายครบถว้นแลว้ และในปีน้ี ไดข้ออนุมตัอิอกและเสนอขายหุน้กูอ้กีจาํนวน 800 ลา้นบาท เพือ่ชาํระหน้ีเงนิกูแ้ละ

หน้ีสนิหมนุเวยีนระยะส ัน้ เมือ่พจิารณาจากฐานะทางการเงนิและสดัส่วนหน้ีสนิต่อทนุสุทธ ิเฉพาะหน้ีสนิทีม่ดีอกเบี้ย อตัราส่วนหน้ีสนิ

ต่อทนุของบรษิทัมอีตัราส่วนเท่ากบั 0.6 ซึง่ถอืวา่ค่อนขา้งตํา่มาก 

เมือ่ไมม่ผูีถ้อืหุน้สอบถามเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึขอเสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายหุน้กูข้อง

บรษิทัตามรายละเอยีดทีเ่สนอ 

   

มตทิี่ประชมุ ทีป่ระชมุไดพ้จิารณาแลว้ มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัออกและเสนอขายหุน้กูภ้ายในวงเงนิไมเ่กนิ 800 ลา้นบาท 

ตามรายละเอยีดทีเ่สนอ ยกเวน้การออกและเสนอขายหุน้กูอ้นุพนัธ ์โดยมผูีถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงดงัน้ี 

               เหน็ดว้ย      จาํนวน 592,357,936  เสยีง  หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 99.87  

ไมเ่หน็ดว้ย   จาํนวน      754,100  เสยีง  หรอืเท่ากบัรอ้ยละ   0.13  

งดออกเสยีง   จาํนวน         4,672 เสยีง  หรอืเท่ากบัรอ้ยละ    0  

                     ของจาํนวนหุน้ท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที่ 9  พจิารณาเรื่องอืน่ๆ (ถา้มี) 

          -ไมม่กีารพจิารณาในเรื่องอืน่ๆ-  

 

เมือ่สิ้นสุดการพจิารณาในวาระที่ 9 แลว้ ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่าผูถ้อืหุน้ท่านใดมคีวามประสงคจ์ะเสนอเรื่องใดต่อที่ประชุม

เพือ่พจิารณาอกีหรอืไม ่เมือ่ไมม่ผูีใ้ดเสนอเรื่องอืน่ใดต่อทีป่ระชมุเพือ่พจิารณาแลว้ ประธานฯ จงึกลา่วปิดประชมุเวลา 12.00 น.  

 

 

ประธานทีป่ระชมุ 

 

 

 

 

(นายสมใจนึก เองตระกูล) 

                                                

 

 


